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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  ٢٠/ ١٠/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                         اريک مارګوليس: ليکوال 
  )کاناډا ( ټورنټو سن ورځپاڼه : منبع 

نثار احمد صمد: ژباړن   

 
 ښايی امريکا خپل يو يو شی وپلوری

ه به بيرته االسکا رانيسی او کاناډا هم ښايی د لمره ډکه فلوريډا واخلیروسي  
 

. برتانوي امپراتورۍ د دوهمی نړيوالی جګړې په پای کی بيا هم د نړۍ پر څه نا څه څلورمی برخی خپل واک چالوه 
نړېده او اکثريت پاتی بس دغه پياوړې برتانوۍ امپراتوری بيله ځنډه و. کړې وه ) ډيوالی ( خو جګړې برتانيه مفلسه 

  . شونی يې امريکا ته په ميراث ورسېدې 
د پور په روپيو : شپږ لسيزی وروسته هماغه امريکا هم ډيوالی کېدو ته نږدې سوې چی علتونه يې دا دي ئ نن دا د

( داله عياشی ، د توليداتو بدلول د مالی سنبالښت پواسطه ، ورانونکي بهرني جنګونه ، او هغسی يو حکومت چی سرب
  . ئ بې کفايتی او بدترين حماقت يې د خپل بې پروا استعماری تکبر پواسطه نور هم  اوج ته رسېدلی د) ګيچ کونکې 

دغه مالی وهم او وارخطايی اوس ټوله نړۍ په غيږ کی نيولې او د  وال سټريټ رسوا سقوط  دا وښودل چی وګوری  د 
د امريکا لخوا د خپل ډوبېدونکي اقتصاد د ژغورنی او ساتنی په . ئ امريکا تور دېب څنګه  په خاورو کی پروت د

غرض په عصبانی ډول د بليونونو نورو ډالرو چاپول ، د سږ کال يو ټريليون ډالرو کسر تمويلول او د پورونو يو څه 
  . خطرناک توپان را ايله کړی ) پيسو پاړسوب ( ادايګی ممکن د انفالسيون 

  
د بېلګې په توګه ، د پاکستان نوی ولسمشر آصف زرداری کچکول . ئ ی څخه ال اوښتی دد قدرت نړيوال انډول د مخک

پاکستان همدا اوس د . په الس دغه اوونۍ چين ته ورغی تر څو شپږ بليونه امريکايی ډالره بيړنی پور ترې وغواړی 
  . ، او ښايی د خپلو پورونو په اداينه کی غفلت وکړی ئ مفلس کېدو پر څنډه والړ د

 بليونه ډالره اجاره کړي ١،٢و د پاکستان ساتندوی يعنی امريکا ، چی د دې هېواد سياست پوهان او پوځ يې د کاله په خ
ځکه نو پاکستان چين يعنی . تر څو د افغانستان د اشغال ننګه وکړی ، نور نو پاکستان ته دومره پيسې نه سی ورکوالی 

 بليونه ډالره نغد ورته پراته دي ، چی د نړۍ غټ ترين مالی ١٩لپاره  هغه هېواد ته مراجعه کوی چی د خارجی اسعارو 
داسی ښکاری چی د امريکا په مشرۍ د افغانستان اوسنۍ نيونه د واشنګټن د نوي تش السی او خوار . قدرت بلل کيږی 

  . دريځ پواسطه متأثره کېدونکې ده 
  

لری بېله دې چی د خپلو پورونو د اداينی په خاطر خپل شته او مفلس يا ديوالي خلک ، کمپنيانی او هېوادونه بله چاره نه 
د هغوی .  ټريليونه ډالره ضمانتونه يوازی د چين او جاپان په الس کی دي ١،۵د امريکا د حکومت . جايداد وپلوری 

ی ځکه نو دا خبري روانی دي چ. عصبانی مرکزی بانک وال اوس د ډيرو کاغذی روپيو پر ځای اصلی روپۍ غواړی 
د امريکا آسيايی پور غوښتونکي د امريکايی حکومت لپاره خپل نغدي ضمانتونه نور نو امريکايی اسهامو او شرکتونو ته 

  . ښايی د عربو د تيلو ټنونه ټنونه پيسې او هم د سنګاپور خپلواکه سرمايه ترې وغوښتل سی . ور انتقال کړی 
  

اروپايی استعمارچيانو په نولسمه پيړۍ کی چين او د منځنی ختيځ او التينی امريکې سيمه ييزو واکمنانو ته په زوره 
خو کله چی به دغو ځايی کسانو خپل دا پورونه نسول ادا کوالی ، نو د هيوادو څه سيمی به يې ځنی . پورونه ورکول 

د چين . سکا پر امريکا وپلوری ځکه پور يې نه سو ادا کوالی پدې لړ کی روسيه مجبوره سوه چی خپله اال. اخيستې 
دغو استعماری . سواحل هم د برتانويانو ، فرانسويانو ، جرمنيانو ، روسانو ، امريکايانو او جاپانيانو لخوا وتوږل سول 

  . ايجاد کړل » ازات امتي« محرومونکو هلته د هانګ کانګ ، شانګهای ، تسينګ تاو ، تيان جين ، او پورټ آرتر تجارتی 
څونه د طعنې او پېغور خبره ده چی چينايی کمونيسټانو په خورا . ئ هو ، نور نو چين ته د بيرته ورکولو وخت راغلی د

بهتره توګه خپل مالی سيسټم دې حد ته راورساوه ، حال دا چی د وال سټريټ غله پانګوال مفلس دي او په خوله پوری 
  . خاوري موښي 

  
 ته د هغه د دې سترو پورونو د اداينی په خاطر مشوره ورکوم چی پر فرانسه دې بيرته د لوسيانا د خرڅولو زه واشنګټن
زړه تنګ « کاناډا چی خپل بانکی سيسټم يې ال ټينګ پاته دی ، چی علت يې هغه څه دی چی امريکايانو به . فکر وکړی 
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خاطر فلوريډا واخلی ځکه کاناډا د لمر پيتاوي ته سخت باله ، بايد  د يوې خوږې نغمې په » کونکی او ستومانونکی 
روسيه به بېله شکه ، بيرته . مکسيکو به هم وغواړی چی ټکزاس ، اريزونا او نيو مکسيکو رانيسی . ضرورت لری 

. سی » نوی بيجنګ « چين به هم کليفورنيا رانيسی او سانفرانسيسکو به . خپله االسکا او د واشنګټن ايالت رانيسی 
هالينډ به د نيويارک ايالت او جرمنی به هم . اپان به بيا واشنګټن ، اوريګان ، مونتانا ، او د هوايی ټاپو رانيسی ج

  . پنسلوانيا او مينی سوټا رانيسی 
  

  –کټ مټ د برتانيې غوندی 
چی امريکا په څو . چی را روان دي ئ د چين په مالی غيږ کی د پاکستان ځان اچول د داسی شيانو احوال راوړونکی د

بيړه او ژر تر ژره خپل اقتصاد ترميم نه کړی ، نو جهانی قدرت به يې په داسی چټکۍ د مځکی ووهل سی لکه تر 
جګړې وروسته چی برتانيه وه چی د هغه له امله يې چين ، جاپان ، روسيه اروپايی اتحاديه او هند  د نړۍ د نوو سترو 

ځکه ، لکه الرډ اکټن چی په واقعيت سره ويلی ، . به دومره د بيري وړ نه وی دا کار . ځواکونو په توګه رامنځته کړل 
د بوش تر ادارې الندی امريکا د يوازيني . چی خلک فاسد کوی خو مطلق قدرت بيا خلک مطلقأ فاسد کوی ئ دا قدرت د

  .  باالکل فاسده سوې ده ستر ځواک په توګه نن د استعماری غرور ، مالی تقلب ، او د منابعو او حرص د شهوت پواسطه
  

خو که يو ځل دغه چين چی بې حسابه نغدی . ښايی داسی نړۍ به نور نو بهتره وی چی قدرت يې متوازن او ويشلی وی 
  روپۍ لری ، تر وخت دمخه د امريکا استعماری موزې په پښو کړی ، بيا به څه کيږی ؟  پای  

  


